Invaze do Jemenu:
Vojenská technika arabské koalice

V červnovém čísle jsme se věnovali operaci Decisive Storm, tedy vzdušným úderům arabských států proti šíitským povstalcům v Jemenu. Situace v této problémové zemi se ovšem od té doby opět změnila, jelikož ke vzdušným úderům se přidala rozsáhlá pozemní operace. V Jemenu tak již působí tisíce vojáků koalice s těžkou obrněnou technikou.

Připomeňme, že nálety na Jemen začaly v noci z 25. na 26. března 2015. Arabské země v čele se Saúdskou Arábií se rozhodly podpořit svrženého prezidenta Hádího, který prchnul ze země kvůli postupu šíitských Hútijů, které podporuje Írán a s nimiž navázal spojenectví také bývalý prezident Alí Abdalláh Sálih (za jeho vlády byl Rabbú Mansúr Hádí viceprezidentem). Patrně se předpokládalo, že letecké údery způsobí rychlou porážku Hútijů, takže síly loajální Hádímu budou schopné opět převzít kontrolu nad zemí, tato očekávání se ovšem nenaplnila a Jemen se propadl do vleklé a krvavé války. Bohaté arabské země chtěly zřejmě demonstrovat schopnost intervenovat v regionu samostatně (resp. bez USA), ovšem značně rozpačité výsledky operace Decisive Storm začaly hrozit spíše velkým fiaskem.

Spuštění pozemní intervence
Již záhy po zahájení vzdušných úderů se začalo spekulovat i o pozemní invazi, popř. o tom, že na straně Hádího („jižních“) jednotek bojují proti „severním“ Hútijům také speciální jednotky arabských zemí, zejména Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Toto podezření pak přešlo téměř do jistoty během prudkých bojů o strategicky vysoce důležité letiště v Adenu, do nichž ve prospěch „jižních“ sil zasáhli špičkově vyzbrojení vojáci bez označení. Oficiálně byli prohlašováni za Jemence s výcvikem ze zahraničí, vzhledem k událostem na Ukrajině však asi tomuto vysvětlení uvěřil málokdo. Bylo zřejmé, že arabské státy poslaly spřáteleným silám na pomoc pozemní jednotky. Na letišti v Adenu, jež bylo obsazeno na začátku května, pak začaly přistávat koaliční transportní letouny, oficiálně dopravující humanitární pomoc, avšak záhy se objevily fotografie z Adenu a jeho okolí zachycující vojenskou techniku, která je provozována pouze koaličními armádami. Koncem července a počátkem srpna se přidala i nejtěžší technika včetně tanků Leclerc a bojových vozidel pěchoty BMP-3. Další fotografie pak doložily, že byl u Adenu proveden rozsáhlý námořní výsadek, a během srpna se už běžně mluvilo o tom, že se v Jemenu vyskytují nejméně dvě brigády (jedna z Emirátů a jedna saúdská) se silou min. 2800 mužů. Navzdory množství nepochybných důkazů ovšem vlády Saúdské Arábie i Emirátů stále oficiálně popírají, že by jejich armády provedly invazi.

Technika z arzenálu Emirátů
Pokud jde o konkrétní typy koaliční techniky, která byla identifikována v Adenu či jeho okolí, výčet lze začít obrněnými automobily Nimr, Oshkosh M-ATV a RG-31 Nyala, které používají v oblasti jen armády Saúdské Arábie a Emirátů. Velmi příznačné bylo, že byly zaznamenány i obrněnce Agrab, což je zvláštní modifikace RG-31 s minometem SRAMS ráže 120 mm, která dokonce vznikla přímo v Emirátech. Rozhodně nejvíc vídaným typem jsou ovšem již zmíněné automobily Oshkosh M-ATV; pozornost vzbudil jeden kus, na němž nebyl umístěn standardní 12,7mm kulomet M2HB, nýbrž sovětský KPV ráže 14,5 mm. Z vojenských automobilů, které se objevily v Jemenu jako součást invazních sil, stojí za zmínku ještě speciální úprava vozidla HMMWV, jež má čtyřnásobné odpalovací zařízení 9P163-2 pro protitankové střely Kornet-E; provozuje ho opět armáda Emirátů. Od ní pochází i naprostá většina těžké techniky, která byla v Jemenu zaznamenána. V okolí Adenu působí tanky AMX-56 Leclerc (některé z nich nesou i sadu pro boj ve městě AZUR), jejich vyprošťovací úprava Leclerc DNG/DCL, bojová vozidla pěchoty BMP-3, samohybné houfnice G6 a M109 a protiletadlové komplety Pancir-S1 na šasi vozidel MAN. Automobily od této značky se podílejí i na logistické podpoře celé operace, ale kromě nich bývají často vidět také vozy značky Tatra. Jak známo, armáda Emirátů svého času zakoupila 1127 automobilů Tatra 815 G3 LIWA ve třech verzích, a sice jako nákladní valníky s hydraulickou rukou, cisterny na palivo a cisterny na vodu.

Operace na několika frontách
Vedle pozemních sil se angažují i vrtulníky. Fotografie dokazují, že se stroje AH-64D Apache a UH-60 Black Hawk z ozbrojených sil Spojených arabských emirátů usadily rovnou na letišti v Adenu, z něhož startují na útočné mise proti Hútijům. Pokud jde o Saúdskou Arábii, ta svoje síly nasazuje jak po boku vojsk Emirátů, tak i na ochranu svých hranic s Jemenem, na níž jsou takřka na denním pořádku střety s jemenskými rebely. Saúdské ozbrojené síly užívají v těchto bojích zejména tanky M1A2S Abrams, bojová vozidla pěchoty M2 Bradley, 155mm houfnice M198 (tažené) a CAESAR (samohybné) a vrtulníky AH-64 Apache. Zaznamenaly už ale také dosti citelné ztráty, protože Hútijové (mj. díky protitankovým raketám Kornet) dokázali zničit několik tanků Abrams a obrněnců Bradley. Několik saúdských vozidel ukořistili a podařilo se jim sestřelit i jeden Apache. Na konci srpna přišla další zajímavá zpráva, která dokazuje, že se do pozemní operace v Jemenu zapojil (po Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii) i Bahrajn. U města Marib byla spatřena kolona obrněných transportérů Otokar Arma 6×6, které ze všech armád regionu provozuje jen bahrajnská. V září se objevily informace, že své vojáky a obrněná vozidla poslaly do Jemenu rovněž Katar a Egypt. Pozemní síly arabské koalice nyní působí v několika oddělených oblastech země, situace má ovšem k jasnému výsledku daleko a (navzdory občasným příměřím a pokusům o vyjednávání) můžeme spíše očekávat, že konflikt v rozvráceném Jemenu bude trvat ještě dlouhou dobu.
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